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Hogyan is kerülhet szóba e két távoli tájegy-
ség városunk lapjában? A kérdésre a válasz a
Danubius Táncegyüttes 25 éves jubileumi
rendezvényében található. Lássuk csak…

Augusztus 18-án, délután 14 órakor a mű-
velődési ház aulájában egy a Danubius Tánc-
együttes elmúlt 25 évének történetéből ké-
szült kiállítás és filmvetítés adta kezdetét a
rendezvénysorozatnak. A megnyitón résztve-
vők, illetve a kiállítást felkeresők a 25 év kró-
nikáját láthatták tárgyakban és képekben. A
megnyitót rendhagyóvá tette a művelődési
ház aulájának falán elhelyezett márványtáb-
la leleplezése is. A márványtáblával Szob
Város Önkormányzata tiszteletét és elisme-
rését kívánta kifejezni a Danubius Tánc-
együttesnek a 25 év közösségi munkájáért.
A márványtábla a Danubius logóján kívül egy
üveglapot is rögzít, amelyre a tánccsoport
tagjai írták fel nevüket. A márvány emlék-
tábla Nagy Gyuláné (Héri Borika) alkotása.

A megnyitót követte a Börzsöny Múze-
umban Mocsári Norbert néprajzkutatónak a
palóc kultúra, különös tekintettel a palóc épí-
tészetről szóló előadása, ami a népi kultúra
és néphagyományok apropóján kötődött a ju-
bileumi rendezvényhez. Innen a Szent Lász-
ló Gimnázium Kollégiumának (Luczen-
bacher kastély) kertjébe vonulhattak a ven-
dégek, ahol a Dunakanyar Fúvósegyüttes em-
lékezetes koncertet adott. 18 órától a Bör-
zsöny Múzeum kertjében Istvánfi Balázs
dudás Szikora János, az utolsó palásti (Fel-
vidék) dudás emlékét idézte fel. A magával
ragadó előadás képet adhatott valamennyi
résztvevőnek a régmúlt zenés-táncos mulat-
ságainak hangulatáról. Ezt követően került
sor a gálaestre. A több órás műsor a zsúfolá-
sig megtelt művelődési ház színháztermé-
ben zajlott. Itt az alapítók (mára már szü-
lők) egy része időközben felcseperedett és
táncra érett gyermekeikkel indították az es-
tet. A kultúra ilyen tovább örökítésére mára
már alig-alig találhatunk példát széles e ha-
zában, ezért is volt könnyeket csalogató a
látvány. Táncoltak a legapróbbak és a leg-
idősebbek is, amit élő zenei kíséret tett még
hangulatosabbá. A műsor zárásaként, szűn-
ni nem akaró tapsvihar közepette lepték meg
a tánccsoport tagjai vezetőjüket, Kuti And-
reát egy népművészeti motívumokkal dí-
szesre festett (Héri Borika munkája), az ese-
ményhez illő ajándékokkal teli kelengyés lá-
dával.

folytatás a 2. oldalon

Kuti Andrea Szob díszpolgára
Augusztus 18-án, a Danubius Táncegyüttes alapításának 25. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségen vehette át Kuti Andrea a Szob Díszpolgára bronzplaket-
tet és a kitüntetést tanúsító emléklapot.

A 2000. évi várossá nyilvánítás ünnepsége óta első alkalommal élt a város kép-
viselő-testülete a díszpolgári cím adományozásával. Kuti Andrea, mint alapítója a
Danubius Táncegyüttesnek két és fél évtizede megszakítás nélkül, töretlen lendület-
tel, példamutatóan vezeti és építi a táncosok közösségét.

A város határain is túlnyúló néptánc oktatás és hagyományőrzés letéteményese.
A táncegyüttes vendégszerepléseivel számos országba eljutva vitte Szob város hír-
nevét.

Szob város képviselő-testülete a kulturális közösségépítő munka példaértékű tel-
jesítményét elismerve, egyhangú szavazással ítélte oda Kuti Andreának az általa
adható legmagasabb kitüntetést.

Tisztelettel:
Remitzky Zoltán polgármester

Remitzky Zoltán polgármester köszönti az
elsősöket

Utolsó napjait éli a nyár. Sárguló akácfale-
velek, fanyar őszi illatok, a bágyadt napsu-
gár, s a mindinkább rövidülő nappalok, a
természet ezer jele érezteti velünk: itt az ősz.

Gyorsan elröppent az idei nyár. Van, aki
még szívesen megtoldotta volna pár nappal,
s van aki már nagyon várta ezt a napot.

Hiányoznak a barátok, az izgalmak, a
sportversenyek, a szakkörök és talán az
iskola, a tanulás is. Szeptember 3-án a Bör-
zsönyvidéki Fekete István székhelyiskolá-
ban is újra hangossá váltak a folyosók, a
tantermek, az iskola udvara. Az idei tan-
évben 229 gyermek kezdte meg tanulmá-
nyait, ebből 60 gyermek bejáró más tele-
pülésről (Nagymarostól egészen Nagybör-
zsönyig). 182 napon át újra munkára hív a
csengő szava.

Néhány nappal a csengőszó előtt hoz-
zálátnak a készülődéshez a gyermekek is.
Az új tankönyvek, füzetek lassan beköt-
tetnek - néha bizony anya segítségével - a
táskákat a gyerekek telerakják azokkal a
felszerelésekkel, amelyek feltétlenül segí-
tik majd a mindennapi iskolai munkát. És
minden bizonnyal elképzelik, hogy miként
fog ez a következő év eltelni. Jönnek a fo-
gadalmak. Jobban fogok tanulni, többet is
talán. Beszállok a focisok közé, és a rajz-
szakkörön is jó lenne részt venni. Talán
elmegyek énekkarba, a színjátszók közé
vagy az őszi focibajnokságon szeretném
Tihamér bácsi csapatát erősíteni. Mikor
lesznek a szünetek? Ez a kérdés igen csak
fontos időpont egy diák életében.

De a készülődésből a tantestületi tagok,
az igazgató és segítői már a nyáron kive-

szik részüket. Felkészülnek a következő év
kihívásaira, elvárásaira. Évről évre na-
gyobb a kihívás. Arra kell törekednünk,
hogy a kezünk között felnövekvő nemze-
dék olyan biztos alapokat kapjon, hogy sta-
bilan megállja helyét a középfokú intéz-
ményben és az életben.

folytatás az 4. oldalon

A Felvidéktől
Toscanaig!

Becsengettek: elindult az új tanév
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folytatás az 1. oldalról
Kuti Andrea ezt követően ve-

hette át méltán kiérdemelt dísz-
polgári kitüntetését. A műsor után
hajnalig szólt a nóta, élő táncház,
mulatság zárta a napot.

Vasárnap különféle gyermek-
programok, filmvetítés a Danu-
bius emlékeiből és a Kolompos
együttes koncertje várta az érdek-
lődők sokaságát a művelődési
házban. Az élő koncertet közös,
vidám és játékos tánc zárta. Ezt
követően újra a Börzsöny Múze-
um udvara lett a színhely, ahol
választ kapunk írásunk elején fel-
tett kérdésünkre. Itt ugyanis Fa-
ragó Andrea (volt Danubius tán-
cos) kislányának szóló éneke kö-
szöntötte a vendégeket, ami ön-
magában is felemelő volt, hát
még ha azt is tudjuk, hogy And-
rea több évvel ezelőtt a távoli
Toscanaba ment férjhez, ahol kis-
lánya magyar népdalokon nevel-
kedik. Faragó Andrea egyike volt
azoknak, akik 1987-ben megala-
kították a Danubius Táncegyüt-
test. Dicséretes, és talán nem túl-
zás azt mondani lélekemelő, hogy
a kicsi apró gyermekének örökül

adja népünk kincsét, a népdalait.
Ugyanitt hallhattuk Kuháné

Tóth Edit tanárnő Alsó Ipoly-men-
ti népdalaiból válogatott előadá-
sát. A lenyűgözően élő előadás al-
kalmával ízelítőt kaphattunk a fo-
nográf viaszhengerére rögzített
népdalaiból, amelyeket az Ipoly-
völgye településein élők énekel-
tek fel. A műsort Jámbor Mónika

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT.
A képviselő-testület 2012. júli-
us 24-én megtartott ülésén  új
közbeszerzési szabályzatot fo-
gadott el a korábbi szabályzat
egyidejű hatályon kívül helye-
zése mellett. Az új közbeszer-
zési szabályzat - az új közbe-
szerzési törvényhez igazodva -
lényegesen átláthatóbb szabá-
lyozást tartalmaz.

PÁLYÁZAT. A képviselők pá-
lyázatok benyújtásáról döntöt-
tek a Kompok-révek állami tá-
mogatására, a Kodály Zoltán
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény szakmai programjai és
eszközbeszerzésének támogatá-
sára, valamint a 2013. évi vá-
rosnapok rendezvényeinek tá-
mogatására.

KUTYAOKTATÁS. A képvi-
selő-testület támogatta Oravecz
Szilárd szobi lakos kérelmét, és
az önkormányzati tulajdonban
lévő Park utcai szolgáltatóház
udvarának hétvégenkénti  -
szombat-vasárnap egy-egy órá-
ra -,  kutyaoktatás céljára törté-
nő ingyenes használatát enge-
délyezte.

DANUBIUS TÁNCEGYÜT-
TES. Szob Város Önkormány-
zata a képviselők döntése értel-
mében a Danubius Táncegyüt-
tes 25. éves fennállása megün-
neplésével kapcsolatos rendez-
vények lebonyolítására 2012.
augusztus 4-én, augusztus 18-
án és 19-én térítésmentesen adta
át az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő művelődési házat.

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLY-
ZAT. A képviselők elfogadták az
új közszolgálati szabályzatot. Az
új közszolgálati szabályzatban
többek között megszüntetésre
kerültek a köztisztviselők részé-
re korábban adható juttatások
közül a családalapítási támoga-
tás, valamint a tanulmányi kép-
zési, továbbképzési, nyelvtanu-
lási támogatás. Az új szabályo-
zás ugyanakkor megteremtette
annak lehetőségét, hogy a köz-
tisztviselők munkahelyen hasz-
nálatos szemüvegeik megvásár-
lásához támogatást kérhessenek
munkáltatójuktól.

Önkormányzati
hírek rövidenA Felvidéktől Toscanaig!

felvidéki énekes zárta, aki szintén
Ipoly-menti népdalokat adott elő.
A rendezvényt különlegessé tette
az is, hogy az előadó énekeket is
tanított a közönséggel. Együtt
énekelt előadó és közönsége.

Az írás elején feltett kérdésre
tehát a választ maga a rendez-
vény adta, hiszen a műsorok a
felvidéki dudamuzsika és ének-
szótól a Toscanaban nevelkedő
kisgyermek Erdő, erdő, erdő
című magyar népdaláig ölelték
fel néphagyományunkat.

Ismét meggyőződhettünk va-
lamennyien arról, hogy a telepü-
lés ereje és életképessége a civil
közösségekben, aktív egyének-
ben, és különösen azok együtt-
működésében rejlik. Láthattuk,
hogy a Börzsöny Múzeum Bará-
ti Köre, a Dunakanyar Fúvós-
együttes, intézményeink dolgo-
zói, a szabadságuk alatt is szíve-
sen munkálkodó iskola- és óvo-
dapedagógusok és szülők egy
célért összefogva, hihetetlen tel-
jesítményre voltak képesek.

A cél nem volt más, mint a
méltó ünneplés, bensőséges em-
lékezés, amely egy kulturált, in-
telligens és igen jelentős számú
közönség megjelenésével lett
emlékezetes. Szinte minden ren-
dezvényen jelen volt a Danubia
Televízió, így aki valamilyen ok-
nál fogva nem tudott azokon részt
venni, de érdeklődik az esemé-
nyek iránt, a Danubia kábeltévén
és annak internetes honlapján
megtekintheti azt.

TISZTELETTEL:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER
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MÁR JÁR A KÉMÉNYSEPRŐ! Értesítjük a Tisztelt La-
kosságot, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgálta-
tás körébe tartozó feladatokat településünkön a Magyar Ké-
mény Kft. alkalmazottai látják el. A társaság alkalmazottja,
Berecz Ignác kéményseprő 2012. szeptember 1. - 2012. ok-
tóber 13. között végzi a kémények felülvizsgálatát.

Még mindig nincsenek
végleges és pontos adataink!

Okkal várhatná a szobi polgár,
hogy négy hónappal az időkö-
zi választások után kapjon már
pontos tájékoztatást az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetéről.

A lap előző számaiban az át-
adás-átvétel jegyzőkönyvében
rögzített számadatok közzété-
tele már megtörtént, azok azon-
ban az idő múlásával folyama-
tosan korrigálásra szorulnak.
Sajnos sohasem pozitív irány-
ba.

Itt van például a legutóbbi,
a Pest Megyei Kormányhiva-
tal augusztus 14-én kelt leve-
le, amelyben 7.580.941 Ft-ot
követel önkormányzatunktól,
tekintettel arra, hogy az össze-
get 2012. március 14-én a kor-
mányhivatal tévesen utalta le,
azt azonban önkormányzat
nem küldte vissza.

Mindez az átadás-átvételi
jegyzőkönyv pénzügyi mel-
lékletében ugyanúgy nem
volt feltüntetve, mint aho-
gyan a legutóbbi számban
leírt több mint 6 millió forin-

tos további gázdíj tartozás.
Tájékoztatjuk a Kedves Ol-

vasót, hogy némi levegővétel-
hez juthat talán az önkormány-
zat azzal, hogy a rendkívül ko-
moly összegű közszolgáltatói
(ELMŰ, TIGÁZ) tartozásait,
hosszas egyeztetések után ka-
mattal terhelt részletfizetéssel
próbálja teljesíteni. Ez a rend-
kívül szorító helyzet, ami a
2011 őszétől nem fizetett köz-
üzemi számlatartozásokból
ered, az önkormányzat napi fi-
zetőképességét hihetetlen mó-
don megnehezíti.

Hogy mikorra is lehetnek
végleges és pontos adatok, azt
talán majd egy komolyabb át-
világítás válaszolja meg, ahol
az önkormányzati kötelezett-
ség-vállalások, és az esetleg
még ki nem bocsájtott, szerző-
déssel alátámasztott szállítói
számlák, valamint minden
egyéb pénzügyi bizonylat tel-
jes számbavételre kerül.

REMITZKY ZOLTÁN
POLGÁRMESTER

Az Érdy János Könyvtárban
2012. június 4-én író-olvasó ta-
lálkozó volt, Micsei F. László 74.
születésnapja alkalmából.

A könyvtár nevében Paluch
Anita köszöntötte a művészt,

majd Vígh Viktória furulya játé-
ka tette ünnepélyesebbé a talál-
kozót. Még mielőtt verseit felol-
vasta volna, Laci bácsi elmond-
ta, hogy kezdetben a kislányának
esti mese helyett költötte a kis ál-
latmeséket, majd fiatal kora óta
"az asztalfióknak" írta a termé-
szetről szóló, vallási témájú, vagy

épp az akkori hangulatát tükröző
verseket. Később szeretett felesé-
ge születésnapja, névnapja alkal-
mából készült egy-egy szép kö-
szöntő. Amikor aztán Kata a ko-

rábbi alkotásokat is megtalálta,
már egy dossziéba rendezték a
műveket.

A tematikus sorrendbe gyűjtött
verseket aztán Laci bácsi olvasta
fel családias hangulatban (kb. 25-

30 ember volt jelen). A közönség
körében nagy tetszést aratott a sok
nagyszerű ritmussal és rímeléssel
megírt alkotás, amelyek minden
hallgatót mélyen megérintettek,
hiszen sugárzott belőlük a termé-
szet iránti tisztelet, a mélyen gyö-
kerező vallásosság, az Isten és a
család iránti szeretet.

A művek megismerése után a
könyvtár olvasótermében alkal-
munk volt beszélgetni is az alko-
tóval egy kis fogadás keretében.

SÁGINÉ SZÉKELY EDIT

Író-olvasó találkozó

Adjon Isten
Adjon Isten hosszú életet, egészséget
Jóságos szívedbe, mindig békességet.

Az életnek baját szíved ne érezze,
Csak ami szép, jó, mindig azt élvezze.

Szíved ne ismerje a fájdalmat, bút,
S mindazt, ami ebben az életben rút.

,

Ne szenvedjél semmibe sem hiányt soha,
Az élet ne legyen Tehozzád mostoha.

Az Isten legnagyobb áldását adja Rád,
Légy nagyon boldog, egy hosszú életen át.

És ha majd üt az órád, s eljön a vég,
Tested a föld, lelked fogadja be az ég.

(Micsei László)
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folytatás az 1. oldalról
Tiszta lelkiismerettel állít-

hatom, hogy ezeknek az elvá-
rásoknak a feltételei iskolánk-
ban biztosítottak. Nevelőtes-
tületünk szakmailag kiválóan
felkészülve várja az idei tan-
évet! Szakos ellátottságunk
100 %-os. A nevelő-oktató
munkát gyógytestnevelő, fej-
lesztőpedagógus és gyógype-
dagógus is segíti. Szolgáltatá-
saink közé tartozik az iskolás-
busz, Ipolytölgyes és Szob kö-
zött.

A mi iskolánkban még min-
dig lehetőség van a sokszínű
szakköri foglalkozások meg-
tartására. Várjuk a tehetséges
kreatív gyermekeket (foci, ké-
zilabda, atlétika, kosár, tánc,
IVK, rajz, színjátszó, könyvtár,
középiskolai előkészítők). S ta-
lán ide kapcsolnám azt a ha-
gyományt is, hogy az iskolánk-
ban működik esti gimnáziumi
képzés is, ahol tandíj nincs.
Egyaránt fontos az oktatás kis-
gyermekkortól egészen a fel-
nőttkorig bezárólag. Az idei
tanévben ismét lesz Boronkay
előkészítő a tehetséges 8. osz-
tályos diákok számára. Térsé-
gi szinten Szokolyától egészen
a Letkési tagiskoláig bezárva.
A váci Boronkay középiskolá-
val közös pályázati együttmű-
ködés keretében lehetőség nyí-
lik arra, hogy a szobi diákok in-
gyenesen használják a
Boronkay középiskola termé-
szettudományos laborjait, va-
lamint ott tanítási órákat tart-
sanak. Tovább folytatjuk a
TÁMOP 3.1.4. pályázat értel-
mében a kompetenciaalapú ne-
velést-oktatást, kiemelten ke-
zelve a szövegértés-szövegal-
kotás és matematikai kompe-
tenciák fejlesztését. A gyerekek
számára ismét lesz "kötelező
olvasmány". A pedagógusok
napi munkájuk során már hasz-
nálják a digitális taneszközö-
ket, számítógépeket és az inte-
raktív táblákat.

Folytatódik a saját egyéni
innovációnknak számító Báb
Érzelem Zene Siker program
az óvodától egészen az iskolá-
ig. A bábozás, a drámapedagó-
gia, a népi játékok alapjaiból
kiinduló a néptánc elsőtől ha-
todik évfolyamig tantárgyi ke-

reteken belül valósul meg. A
technika órán eljutunk a síkbá-
bok készítésétől egészen az
óriásbábok megalkotásáig. Az
együttes játék, tánc öröme az
osztályközösségeket összeko-
vácsolja.

 A program sikerességét na-
gyon jól bizonyította az idei
tanévet záró óvodai ballagási
műsorok. Az óvodában már
felfedezett képességek fejlesz-
tése törés nélkül, folyamatosan
az iskolában is megvalósul.

Az 5. évfolyamon folytató-
dik a projektoktatás. A szociá-
lis kompetenciák fejlesztése ki-
emelten a nyolcadik évfolya-
mon a biológia órákba integ-
ráltan történik. Ezek az inno-
vációk a mi iskolánk pedagó-
gusközösségének önálló alko-

tásai, ez alapján kaptuk a fel-
kérést arra, hogy országosan is
referenciaiskola legyen az in-
tézmény. A megtiszteltetés óri-
ási lehetőség az intézmény szá-
mára. Ehhez természetesen
újra pályáztunk a TÁMOP
3.1.7. pályázat révén, ahol 4
millió Ft-ot nyert iskolánk ta-
vasszal. Iskolánk a jövőben fel-
sőoktatási gyakorlóhelyet biz-
tosít a leendő pedagógusok
számára az egri Eszterházy
Károly Főiskolával aláírt
együttműködési szerződés
alapján.

Oktatómunkánkban a leg-
fontosabb tevékenység e tanév-
ben is a tantervi követelmény-
rendszer mind hatékonyabb el-
sajátíttatása a tanulókkal. A
nyolcadik évfolyamra kiemelt
figyelmet fordítunk a tovább-

tanulás érdekében. Első perc-
től kemény munka vár a diák-
ságra. A tanévet a hagyomá-
nyos vizsga zárja. S mivel is-
kolánkban már a 2. évfolyam-
tól elkezdődik az idegen nyelv
oktatása fő célkitűzésünk,
hogy a jó képességű gyerme-
kek alapfokú nyelvvizsgát te-
gyenek, ezért ebben a tanévben
5. évfolyamon csoportbontás-
ban tanítjuk az idegen nyelvet.
A másnapi tanítási órákra való
hatékony felkészülést napközis
foglalkozások segítik. Isko-
lánkban jól felszerelt termé-
szettudományos előadóval,
szaktantermekkel, könyvtárral,
számítástechnika tanteremmel,
interaktív táblákkal állunk a
diákság rendelkezésére, bátran
mondhatom középiskolai szin-

tű a felszereltségünk.
A tanév kiemelkedő esemé-

nyei között szerepel, hogy
ősszel tanulmányi kirándulást
szervezünk testvériskolánkba
Kolozsvárra, tavasszal pedig
nyelvi tanulmányi körutazáson
vehetnek részt a tanulóink
Angliában.

S most a kicsi elsősökről
szólnék. Számukra legfonto-
sabb, hogy év végére megta-
nuljanak olvasni, írni és szá-
molni. 33 kisgyermek kezdi
meg tanulmányait intézmé-
nyünkben. Köszönöm a szülők
bizalmát!

Iskolánk tanulóinak létszá-
ma a nyáron emelkedett. A jó
tanulmányi eredmények, az is-
kola házirendjében meghatáro-
zott követelmények betartatá-
sa érzékelhetően vonzóvá te-

szik iskolánkat, jelmondatunk
továbbra is: Rend, fegyelem,
tudás. E szavak fontosak. Ér-
tékesek.

Szeretnénk, ha ez a tenden-
cia a jövőben is folytatódna.

Ez a tanév sem lesz mentes
a "nagy" változások megjele-
nésétől. Szigorú szabályokkal
indul az iskola. Ettől a tanév-
től lép életbe az új köznevelési
törvény, fókuszba helyezve a
nevelést. A tankötelezettség 16
éves korra csökken. Az első és
az ötödik évfolyamon 5 testne-
velés órát biztosít a törvény a
gyermekek számára testmoz-
gásként.

Több mint 20 év után, 2013.
január 1-jén a magyar iskolák
újra állami irányítás alá kerül-
nek. 2013. szeptember 1-jén
bevezetésre kerül az új Nem-
zeti Alaptanterv. Újra kell írni
a Pedagógiai Programot és a
tantárgyi programokat is az új
elvárások fényében.

És ha még is megkérdezné
valaki tőlem - mit is szeretnék
még - a szobi gyermekek szá-
mára? A válasz: csak egy fő-
zőkonyhát, ahol a háztartástan
alapjait megtaníthatnánk a le-
ányoknak.

Tisztelt Szülők! Kérem bíz-
zanak bennünk, pedagógusok-
ban, hogy jó döntés volt  ránk
bízni gyermekeiket. Bízom
benne, hogy a szülők és az is-
kola egyet akarva, egymást se-
gítve meg tudja valósítani el-
képzeléseit ebben a tanévben
is. Köszönöm segítségüket!

Végezetül szeretnék köszö-
netet mondani iskolánk fenn-
tartóinak: a kistérség munka-
szervezetének, valamint Szob
város képviselő-testületének,
hogy a nevelő-oktató mun-
kánkhoz szükséges feltételeket
ebben a tanévben is biztosítja.

Az új tanév küszöbén ké-
rem, hogy közösen munkál-
kodjunk azon, hogy tovább
öregbítsük iskolánk jó hírét az
országban. Erre biztosíték az
elmúlt évek szép eredményei.
Kívánok  jó egészséget, ered-
ményekben gazdag új évet, sok
sikert, türelmet, odaadó gye-
rekszeretetet és boldog gyer-
mekarcot minden kollegám-
nak, szülőnek, diáknak.

   JÁRIK IZABELLA IGAZGATÓ

Az igazgató asszony emléklapot nyújt át az elsősöknek

Becsengettek: elindult az új tanév
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I. Területi, megyei, országos ver-
senyek:

1. "Otthonom az erdő" országos
rajzpályázat - Sopron  20 tanuló

2. "Nagyszüleim és én" terü-
leti rajzpályázat - váci művelődé-
si ház, 17 tanuló

3. Területi versmondó verseny
- Nagymaros: 3. Bresztyák Rebe-
ka 5.a, 3. Nagy Kinga 7.o., 3.
Valentin Dóra 8.b, Valentin Zsó-
fia 6.a különdíj

4. Területi futóverseny - Sződ:
3. Roller Zoltán 1.b, 3. Gimesi
Martin 5.b.

5. Kistérségi mesemondó ver-
seny- Szob: 1. Csintalan Zoltán
4.a I. , 2. Frievald Ruben 4.a.

6. Vöröskereszt területi első-
segély verseny: 4. Száraz Eliza
8.a, Galambos Eszter 8.b,
Krasznai Brenda 5.a, Orosz Re-
gina 6.b .

7. Megyei kémia verseny:
Brulich Bernadett 7.o. 27. Száraz
Eliza 8.a

8. Bendegúz Akadémia megyei
döntősei: 1. Bábik Zsófia 2.b.  11.
Kovács Katalin 4.b 11. Lencsés
Fatime 3.o.,13.  Földi Erik 2.a

9. Kele nap - Szob: összesített
versenyben  Szob  csapata I.

  Nyomkeresés:  Szob csapata
I.  Ki tud többet  Fekete István-
ról?  Szob csapata II.

Rajzverseny:  3-4. o. 2. Zih
Ádám 3. o., 5-6. o.: Orosz Regi-
na 6.b különdíj., olvasás: Száraz
Eliza 8.a különdíj

Pályázatok:Bábjáték,  1. 1.b.,
3.o.

Számítástechnika: 5-6. o. 1.
Pásztor Adél 5.a, Valentin Zsófia
6.a különdíj

7-8. o. 1. Zimonyi Alexandra
8.b, 2. Brulich Bernadett 7.o.,
Huszti Domonkos 8.b különdíj

Versírás: 3-4.o. 1. Frievald
Ruben 4.a, 5-6.o. 3. Pásztor Adél
5.a, Gimesi Martin 5.b különdíj;
7-8.o.: 3. Valentin Dóra 8.b

Fotó: 3-4.o. 1. Nagy Dániel
4.a., 5-6.o. 1. Valentin Réka 5.a.,
2. Valentin Zsófia 6.a.

Rajz: 1-2.o. 2. Kantó Zsuzsan-
na 2.a,  5-6. o.: 1. Pap Zsolt 5.a,
2. Pásztor Adél  5.o., 3. Mihály
Kinga 5.o., 3. László Tamás 6.o.,
7-8.o.: 2. Jaics Regina 7.o

10. Levelező verseny német
nyelvből: Valentin Dóra csapata
87 %-os teljesítmény országos

szinten
11. Labdarúgás:  Bozsik-tor-

na ( 8 alkalommal) U7, U9, U11
csapataink vettek részt.

 Versenyek:  U13 -  I. helyezés
(Körzeti, Vác) II. hely ( Pest Me-
gyei, Vecsés - 150 csapat)

Csapat tagjai: Bartók Krisz-
tián 6.a, Demeter Dániel 6.a,
Dörnyei Dániel 6.a, Dutka Detre

6.a, Foltin    Dominik 6.a, Gimesi
Martin 5.b, Grézál Gergő 6.a,
Farkas Erik 5.b, Kutasi Kristóf
5.b, Németh Patrik 5.b, Stefkó
Kornél 4.a,Varga Márton 5.b

U15 - I. helyezés (körzeti)
Egyéni sikerek:   Gimesi Mar-

tin 5.b - körzeti torna legjobb já-
tékosa; Demeter Dániel 6.a - kör-
zeti torna gólkirálya

II. helyi versenyek:
1. Futóverseny I. helyezettjei:

Csernyánszki Edina 1b, Roller
Zoltán 1.b., Bábik Zsófia 2.b, Pap
Botond 2.b; Lencsés Fatime,
Dolezsál Brúnó 3.o., Téglás Ka-
milla, Stefkó Kornél 4.a

2. Magasugró verseny I. he-
lyezettjei: Faragó Cintia 4.b,
Stefkó Kornél 4.a

3. Ormándy Mária emlékére
rendezett Bólyai János matema-
tika verseny: 1. Bresztyák Rebe-
ka 5.a, Foltin Dominik 6.a.,

Abrudán Edgár 7.o., Veres Mar-
tin 8.b; Pap Zsolt 5.a.,Valentin
Zsófia 6.a., Jaics Regina 7.o.,
Klement Gergő 8.II. hely; Valen-
tin Réka 5.a., Medveczki Ágnes
6.a, Tamás Dalma 7.o, Száraz Eli-
za 8.a III.hely

4. Petőfi szavalóverseny: 1-
2.o.: 1. Néder Anna 1.b, 2. Bábik
Zsófia 2.b, 3. Kantó Zsuzsanna 2.a

, 4.  Varas - Tóth Gergő 1.b
3-4.o.: 1. Győrik Péter 4.b, 2.

Csintalan Zoltán 4.a, Lencsés Dá-
niel 3.o.

5-6.o.: 1. Bresztyák Rebeka 5a.,
2. Balogh Zsanna 5.b., Koczó Kira
6.b, 3. Bartók Krisztián 6.a

7-8.o.: 1. Száraz Eliza 8.a., 2.
Nagy Kinga 7.o., 3. Valentin Dóra
8.b.

5. Ötösök versenye:
5.a:  Bresztyák Rebeka I.,

Pásztor Adél II., Valentin Réka II.,
Garai Kinga III.

5.b:  Sági Anna I.,  Gímesi
Martin II.  Hornyák Rebeka III.

6.a:  Valentin Zsófia I.,
Medveczki Ágnes II., Bartók
Krisztián III.

6. b:  Molnár Zsófia I., Koczó
Kira II., Szabó Lőrinc III.

7. o.: Brulich Bernadett I.,
Jaics Regina II., Tamás Dalma
III., Veligdán Felícia III.

8. a:  Száraz Eliza I.,  Kolozs

Akikre büszkék vagyunk
2011/2012. tanév

Jusztina II., Galambos Zsófia III.
8. b: Valentin Dóra I., Lajtos

Sára II., Zimonyi Alexandra III.
6. Angyalka díjasok:  1.a : Var-

ga Milán, Hajdú Mihály, Füle
Károly; 1.b: Brulich Melinda,
Mádai Anna, Bata Enikő, Horváth
Bence;  2.a: Fidel Erika, Kantó
Zsuzsanna; 2.b: Bábik Zsófia,
Mészáros Jázmin, Téglás Réka;
3.o: Bábik Anna, Vígh Viktória;
4.a: Hidvégi Zsófia, Grexa Nóra,
Téglás Kamilla;  4.b: Kovács
Kata; 5.a: Bresztyák Rebeka,
Pásztor Adél; 5.b: Hornyák Re-
beka , Sági Anna; 6.b: Koczó
Kira, Molnár Zsófia; 7.o.: Jaics
Regina; 8.b: Lajtos Sára, Farkas
Rebeka, Valentin Dóra

7. "Az én anyukám" helyi rajz-
verseny 24 tanuló pályázatával :
1. Orosz Regina 6.b, 2. Pásztor
Adél 5.a, Abrudán Emília 5.a kü-
löndíj

8. Papírgyűjtés, I. félév: I.
hely: 4.b, 6.a, II.hely: 4.a, 8.b,
III.hely: 1.a, 7.o.; II.félév: I. hely:
1.a, 6.a, II.hely: 4.a, 5.a, 6.b,
III.hely: 2.a, 5.b

9. Helyi komplex tanulmányi
versenyek: 2.o.: 1. Bábik Zsó-
fia 2.b, 2. Mészáros Jázmin 2.b,
3. Téglás Réka 2.b, Dutka Le-
hel 2.b, Kantó Zsuzsanna 2.a;
3.o.: 1. Vigh Viktória, 2. Zih
Ádám, 3. Pap Nóra, Lencsés
Fatime; 4.o.: 1. Hídvégi Zsófia
4.a, Frievald Ruben 4.a, 2. Tég-
lás Kamilla 4.a, 3. Polczer Ro-
land 4.a, Kovács Kata 4.b.

Szinetár György:
Szeptemberi csengetés

Lopva még itt bolyong a Nyár
a fák és házsorok között,
ám az iskola nyitva már,

és új ruhába öltözött
a sok-sok pad, a fal, a tábla,
és friss az ablakok virága.

Az osztály újra összegyűlt,
- a napsütötte sok gyerek -,

a sok-sok arc mind felderült,
sorolva az emlékeket:

ki erre járt, ki arra volt,
a sok emlék szinte dalolt.

Szép volt a Nyár, a víz, a rét,
a játék és az utazás,

ott rezdül a hangjukba' még
a nagy élmény: a  nyaralás.

Ízelgetik a tegnapot,
a sok jót, mit a nyár adott.

Csipognak, mint a madarak,
zsibong tőlük a tanterem.

De csitt, csend lesz egy perc alatt,
ha tanítójuk megjelen.

Igen, a tanító belép
és megkezdődik a tanév.
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Tisztelt Igazgató Kolléga!
A tanév végéhez közeledve
már láthatóak az idei év tan-
tárgyai és sport versenyeinek
eredményei. Iskolánk nagy
hangsúlyt fektet a tehetség-
gondozásra, így már a belépő
nulladik és kilencedik évfo-
lyamon is születtek szép, akár
országos eredmények is. Ezen
sikerek elengedhetetlen elő-
feltétele az a kiváló munka,
amit az Önök iskolája nyújtott
az általános iskolai évek alatt
diákjainak. Ezt szeretnénk
most ebben a levélben külön
is megköszönni, további sike-
res munkát kívánva.

Külön köszönjük: Járik
Izabella munkáját, akinek ta-
nítványa, Néder Anita az Iri-
nyi János Kémiaversenyen
1.C kategóriában II. helyezést
ért el.

Fábián Gábor igazgató,
Boronkay György Műszaki
Középiskola és Gimnázium

NYÍLT LEVÉL
Polónyi Éva
Képviselő

Asszony részére
Tisztel Képviselő Asszony!

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Önnek az elmúlt tan-
évben nyújtott áldozatkész,
önzetlen segítségét. Minden
rendezvényünkkor  gyerme-
keinknek, valamint az or-
szágos fesztiválunkon, a
"Kele nap"- on is friss ke-
nyérrel és péksüteménnyel
járult hozzá a gyermekek ét-
keztetéséhez.

Tisztelt Képviselő Asz-
szony, őrizze meg ezt a  jó
szokását ebben a tanévben
is! Előre is köszönjük.

Munkájához jó egészsé-
get, sok sikert kíván: az is-
kola gyermek és pedagógus
közössége.

Fábián Gábor
levele

Iskolásaink eredményesen
szerepeltek a különböző ta-
nulmányi és sportversenye-
ken
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Ezzel a címmel először került
megrendezésre a Dunához és
mellékfolyóihoz kapcsolódó
kulturális örökség kutatását be-
mutató rendezvény Szobon. A
Kárpát-medence álló- és folyó
vizein kutató búvárrégészek a
2002. óta rendszeressé vált ku-
tatásaik eredményes folytatása
érdekében dr. Tóth János Attila
régész vezetésével Argonauta
Kutatócsoport néven közhasz-
nú szakmai egyesületet hoztak
létre. A Börzsöny Múzeum Ba-
ráti Köre 2006. óta segíti mun-
kájukat a Dunakanyarban, ren-
deztünk közösen már kiállítást
a Börzsöny Múzeumban és kon-
ferenciát Szobon és Ipolyságon.

A Hideg-réti bányató (amit
helyben csak "Dajcs"-ként
szokás emlegetni) nem vélet-
lenül vált ennek az esemény-
nek helyszínévé, hiszen a tu-
lajdonosok engedélyével és tá-
mogatásával itt került konzer-
válás előtti állagmegóvás cél-
jából elsüllyesztésre három
évvel ezelőtt az Ipolyból elő-
került 300 éves rönkhajó (né-
pies nevén bödönhajó). To-
vábbá a közelében található a
Duna partján az eddig csak

őrtoronyként emlegetett római
kori  Limeshez (Ripa Pan-
nonica-ként is nevezett határ-
szakaszhoz) tartozó erődít-
mény maradványa. Erre néz-
ve dr. Tóth J. Attila előadásá-
ban érzékeltette, hogy nem
csupán egyszerű őrtorony állt
itt, hanem az egykor folytatott
ásatások eddigi ismeretében

állítható, hogy komolyabb lé-
tesítmény, egy hídfőállás lehe-
tett itt.

A szobi önkormányzat jóvá-
hagyásával nem véletlenül ke-

rült fel a Limes Világörökség
Várományosi Lista magyaror-
szági helyszínei közé. A vissza-
temetett falmaradványokat je-
lenleg fás-bokros terület fedi
közvetlenül a szobiak által
"Aladár-saroknak" ismert terü-

let mellett, amelynek turisztikai
célú bemutathatóvá tétele talán
nem is a távoli idők tervei kö-
zött szerepelhet. Ezért vált a
program részévé az ide való ki-
sétálás-kitekintés, mert itt érzé-
keltetni tudtuk, hogy Szob mi-
ért válhatott évezredeken és év-
századokon át fontos folyami
révátkelő hellyé. Innen jól be-

látható többek között az Ipoly-
torkolat, a folyó Esztergom irá-
nyában a Helembai-zátonnyal
és Helemba-szigettel, valamint
a Hideglelős-kereszt, ahol a ró-

mai korban szintén erődített
megfigyelőpont állt. Vagyis
stratégiailag kiemelkedő hely
állt itt rendelkezésre.

Ezért is került sor a Legio X
Gemina Hagyományőrző Cso-
port meghívására és bemutatko-
zására, akiket szeretettel foga-
dott az egybegyűlt közönség.
Sikeres volt az őket követő Bör-
zsöny Nehézgyalogság bemuta-
tója is, akik nemcsak azért je-
lentek meg, mert helyi csoport-
ként fontosak voltak számunk-
ra, hanem azért is, mert 1355-
ben kelt I. (Nagy) Lajos király-
tól az első oklevél, amely sze-
rint királyi kiváltságok birtoká-
ban hajózhatott Szob, Helemba
és Letkés népe a teljes magyar
Duna-szakaszon Pozsonytól (a
Belgrád alatti) Szalánkeménig.
Tehát a folyami örökség kultu-
rális részét illetően Szob ki-
emelkedő szerepet játszott mind
a római korban, mind a közép-
korban.

Minderről, valamint az Ar-
gonauta Kutatócsoport elmúlt
években végzett kutatásainak
(pl. a Duna és a Dráva víz alatti
régészeti vizsgálatainak) ered-
ményeiről szó esett a vetítő- és
kiállítósátorban, valamint arról,
hogy számos kiemelésre, kon-
zerválásra és bemutatásra váró
lelet birtokában keresik a lehet-
séges helyszínt egy Folyami

Folyami Örökség Napja

A Börzsöny Nehézgyalogság

Dr. Tóth J. Attila tartott előadást a Duna-parti őrtoronyról

Régészeti Kutatóközpont létre-
hozásához. Egyik potenciális
helyszín a már említett múltbé-
li öröksége és lehetőségei miatt
Szob, de van érdeklődés már
erre Ráckeve és Budapest felől
is. A Börzsöny Múzeum Baráti
Köre természetesen a szobi
helyszínnel való magvalósítást
támogatja maga szerény lehető-
ségeivel. Forró nyári hőséget
fogunk ki ezen a napon, ennek
ellenére a közreműködők és a
közönség pozitív visszhangja
alapján érdemesnek látszik jö-
vőre is megrendezni újabb
programelemek beillesztésével.
Az Argonauta Kutatócsoport és
Börzsöny Múzeum Baráti Köre
civil összefogással rendezte
meg ezt a programot, és meg-
köszöni a támogatók segítségét,
amely nélkül nem lehetett vol-
na sikeres a rendezvény. Min-
denekelőtt a terület tulajdono-
sainak, Karsai Józsefnek és tár-
sainak köszönjük, akik a hely-
színt bocsátották térítés nélkül
rendelkezésünkre. A Legio X
Gemina és a Börzsöny Nehéz-
gyalogság ellenszolgáltatás nél-
kül álltak rendelkezésünkre.
Szob Város Önkormányzata
fontos technikai segítségnyúj-
tással segített bennünket (pl.
szállítások, eszközök biztosítá-
sa, "Aladár-sarok" megtisztítá-
sa). A DMRV ZRt Duna
Balparti Üzemigazgatóság tet-
te lehetővé az előadó- és kiállí-
tósátorban való vetítést a 220
voltos elektromos áramot szol-
gáltató aggregátor kölcsönzésé-
vel Valentin Zsolt közreműkö-
désével. A szállításokban még
rendelkezésünkre állt Batizi
Zoltán, Tóth László, Árpási
Imre és Németh Zoltán. A vetí-
tővászon használatát Kunya
Sándorné és Kunya Gergely
tette lehetővé. A megfelelő sá-
tort ehhez Biczó László dandár-
tábornok úrnak köszönhetjük,
aki a márianosztrai börtönből
adta kölcsön. A plakát Virág
Sándor tervezésében készült.
Szob Város Polgárőr Egyesü-
letének pedig a parkolási rend
és az esemény felügyeletét kö-
szönjük. Kísérletként, de a ha-
gyományteremtés szándékával
szerveztük meg ezt az ese-
ményt, és reményeink szerint
úgy is búcsúztunk, hogy: vi-
szontlátásra jövőre!

FÉSŰ JÓZSEF GYÖRGY -
DR. TÓTH JÁNOS ATTILA

(FOTÓK: SMOLONG EDVIN
ÉS VARGA IMRE)
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Mikszáth Kálmán talán még
ma is népszerű írónk. A
Nagy Könyv 2005. évi szá-
zas listájára két regénye is
felkerült. S ha kevesebben is
olvassák őt, mint néhány év-
tizeddel ezelőtt, néhány tele-
vízió-csatorna jóvoltából -
ahol klasszikus magyar fil-
meket is műsorra tűznek -
rendszeresen találkozhatunk
műveiből készült alkotások-
kal. De az iskolásokban is
nyomot hagy néhány felejt-
hetetlen alakja, novellája,
kisregénye, regénye. Tudjuk,
hogy Mikszáth hősei legin-
kább felvidéki nemesek,
dzsentrik, városi polgárok,
iparosok, gazdák, molnárle-
gények, pásztorok, a szóbeli
ígéretet a törvény betűjétől is
erősebbnek tartó emberek,
kuruzsláshoz is értő öreg-
asszonyok, álmodozó kis-
asszonyok, kikapós me-
nyecskék… Magyarok és tó-
tok, palócok.

Mikszáth elbeszéléseiben,
novelláiban a 19. századbeli
palócélet, -sors és -lélek ha-
tásos megjelenítője. Hason-
ló érzést válthat ki az olva-
sóban az Ipoly menti palóc-
ság 20. századi ábrázolójá-
nak, Nyéki Méhes Mózesnek
Palóchonban című kötete.

Szerzőnk a Hont várme-
gyei Kőkesziben született,
ott és Nagycsalomján birto-
kos, 1912-ben tornóci szol-
gabíró. Később a budapesti
legfőbb állami számvevő-
szék tanácselnöke, s szülő-
földjével Trianon után sem
szakadt meg kapcsolata. A
családtörténet-kutatással és
szépírással kedvtelésből fog-
lalkozó Méhes Mózes fővá-
rosi lapokban megjelenő
"palóc elbeszéléseire" felfi-
gyelt a néhai nagy palóc fia,
a Méhes családdal atyafiság-
ban álló ifjabb Mikszáth Kál-
mán is. Az ő bátorítására
gyűjtötte össze a szerző írá-
sait, s adta ki 1941-ben a
Singer és Wolfner Irodalmi

Intézet Rt. Budapesten.
Hét évtizede megjelent

munkát nem célszerű ismer-
tetni, méltatni, ajánlani, hi-
szen példányaival már csak
antikváriumokban vagy an-
tikvár árveréseken lehet talál-
kozni. Nyéki Méhes Mózes

könyvének sorsa azonban
másként alakult. A nagy-
csalomjai Pölhös Vendel me-
zőgazdasági mérnök-vállal-
kozó anyagi támogatásával
ugyanis a közelmúltban ha-
sonmás kiadásban megjelent
a Palóchonban című köny-
vecske.

Aki kezébe veszi, és elol-
vassa az Ipó menti falvak
1920-40-es éveinek népélet-
ét, mindennapjait az elbeszé-
lők hitelességével tükröző
novellák, karcolatok füzérét,

meggyőződhet arról, hogy
szerzőnk méltó utóda (de
nem másolója!) a nagy pa-
lóc írónak. Anekdotázó, me-
sélő stílusában, de a palóc ta-
lálékonyság bemutatásában
is (Zászló a jegenyén).

Maga a szerző ekként

szól alakjairól: "Mert a pa-
lócföldi emberben valóban
van napfényes derű, ravasz-
ság, jókedv, borongás, jószív
és bölcselkedés annyi és
olyan, mint talán sehol más-
hol." (12. o.)

A kötet a Szobi Hírnök ol-
vasói előtt jól ismert
hontológusnak, dr. Csáky
Károlynak a Méhes család-
ról, a szerzőről és munkájá-
ról szóló ismertetőjével je-
lent meg. Magánkiadásról
lévén szó, Magyarországon

Nyéki Méhes Mózes
 Palóchonban című könyvéről

nem került forgalomba. Az
érdeklődő olvasók Pölhös
Vendeltől (Nagycsalomja -
Veľká Čalomija) vagy a
Lilium Aurum Könyvkiadó-
tól (www.liliumaurum.sk)
szerezhetik be, vagy igény-
be vehetik Csáky Károly
(csaky.k@stonline.sk) segít-
ségét.

S az Ipolyságon élő nép-
rajzkutató, helytörténész, író
személyével kapcsolatban
hadd tegyünk említést még
egy fontos munkáról. Csáky
Károlynak köszönhető, hogy
2005-ben harminc támogató-
val a Lilium Aurum Könyv-
kiadó hasonmás kiadásban
közreadta Szeder Fábiánnak
- a Kőkeszitől néhány kilo-
méterre található Csáb szü-
lötte - a 19. század elején a
Tudományos Gyűjtemény-
ben megjelent palócokról
írott értekezéseit A' pa-
lóczokról címmel.

Az említett művek kap-
csán e sorok írójában két gon-
dolat fogalmazódott meg.

Először: Vajon az Alsó-
Ipoly mentén - első sorban a
határon belül - élő felnövek-
vő nemzedékek vallják-e
legalább a jó és boldog pa-
lócok utódainak magukat?
Igaz, Bernecebaráti és vidé-
kének palócságáról Tóth
Imre tanár úr munkáival
(Ipoly menti palóc tájszótár,
Palóc trilógia és A boldog
palócok unokái) vallomást
tett. Ugyanakkor települések
sora berzenkedik palóc mi-
volta ellen, s csak a szom-
szédját tartja annak.  Külö-
nös, hogy manapság a já-
szok, kunok öntudatosan ke-
resik gyökereiket, jó dolog
általában magyarságunkról
értekezni, a székelyek erede-
tét kutatni, de szégyen palóc
magyarságunkat felvállalni!

Másodsorban: Vajon az
imént körülhatárolt vidéken
akadnak-e Pölhös Vendelek,
akik a nyár elején Ipoly-
damásd díszpolgárává vá-
lasztott néhai Korcsmáros
László tanár úrnak több mint
fél évszázados néprajzi,
helytörténeti gyűjtéséből
született, kéziratban lévő
munkáit, tanulmányait köz-
readják?

dr. Koczó József

www.liliumaurum.sk
mailto:k@stonline.sk


Augusztus 11-én került sor  az
ipolysági városháza dísztermé-
ben a már hagyományos Ipoly-
nap megrendezésére. Az
ipolysági Honti Múzeum és
Baráti Köre kezdeményezésére,
valamint a váci Tragor Ignác
Múzeum és a Váci Múzeum
Egyesület közreműködésével
tíz év óta minden évben meg-
szervezik ezt a megemlékezést
a naptár szerinti Ipoly naphoz
közel eső szombaton. A szobi
Börzsöny Múzeum Baráti Köre
több éve részese ezeknek az ün-
nepségeknek, és biztosít elő-
adókat a nap méltó megünnep-
léséhez.

Pálinkás Tibor, a Honti Mú-

zeum igazgatója vezette a prog-
ramot. Üdvözölte a megjelente-
teket, köztük Remitzky Zoltánt,
Szob város polgármesterét, és
Lőwi Jánost, Ipolyság város
polgármesterét, aki házigazda-
ként köszöntötte a rendezvény
résztvevőit a program elején.

A Börzsöny Múzeum Baráti
Köre (BMBK) számos tagja
képviseltette magát Fésű József
György vezetésével.

A megnyitó beszédet Bendik
Béla, a Honti Múzeum és Ga-
léria Baráti Körének elnöke
mondta.

Vas Ottó ipolysági nyugal-
mazott tanár Szabó Lőrinc köl-
tő által 1905-1908 között írt
"Idillek az Ipoly körül" című
verscsokorból állított össze egy
válogatást, amelyet saját elő-
adásában adott elő. Olyan mély
szeretettel és átéléssel, amelyet

minden természetet szerető
ember tisztelettel hallgathat.
Nagy élmény volt, köszönet
érte.

Az első előadó Kuháné Tóth
Edit zenetanár (Szob) volt
"Alsó-Ipoly menti népdalok a
magyarországi archívumok-
ban" címmel. Az általa három
éve kezdett kutatásának ered-
ményeként mutatott be Ipoly
menti népdalokat Szobtól -
Ipolyságig, több településről.

Rendelkezésre álló archív
felvételekből digitális hangzás-
sal mutatott be néhányat. Ame-
lyeknek csak a kottája volt be-
mutatható, azt elénekelte mind-
annyiunk örömére.

Ízelítőt kaptunk elődeink
ízes magyar dalaiból. Sajnos az
előzetes meghívón szereplő
közreműködőként feltüntetett
Jámbor Mónika nem tudott
részt venni személyes gyásza
miatt.

Következő előadó Csuko-
vits Anita etnográfus (Vác) lett
volna, a "Népviseletek a Bör-
zsöny Múzeum gyűjteményé-
ben" című előadással, de víru-
sos torokgyulladása miatt (be-
szédképesség elvesztése / to-
vábbfertőzés lehetősége) le-
mondta megjelenését. Ezért a
BMBK felkérte Gyenes Tamás
népi iparművészt Berneceba-
rátiból, hogy a "palóc furu-
lyák"-ról tartson előadást, aki
nemcsak vállalta, hanem fele-
ségével Nagy Ágnessel együtt
előadtak bernecebaráti népdalt
is. Bendik Márta, a Honti Mú-

X. Ipoly-nap volt Ipolyságon

Koszorúk a kézben

A helyszín Ipolyságon

... és koszorúk az Ipolyban

zeum munkatársa "Templomi
Textíliák a Honti Múzeum
gyűjteményében" című  előadá-
sa volt a következő. Részlete-
sen ismertette a múzeumba ke-
rült darabok készítését, készí-
tőit, valamint egyházi vonatko-
zásukat.

Ezután a koszorúk elhelye-
zésére került sor az Ipoly fo-
lyón.

A délutáni program "Szondi
György és Drégely vára emlé-
kezete" című előadást Végh Jó-
zsef helytörténész a rétsági Vá-
rosi Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója ismertette
a hallgatókkal.

Ezt követően dr. Kiss Lász-
ló orvos-történész Lübeck Já-
nos Károly gazdászati és borá-
szati szakértőről tartott  elő-

adást.
Mándli Gyula, helytörténész

a váci Katona Lajos Városi
Könyvtár igazgatója, "Nyaralás
és üdülés a Dunakanyarban"
című előadása hangzott el még.

Végül Szikora János, az
utolsó palásti dudásra való em-
lékezés jegyében Istvánfi Ba-
lázs dudás (Zebegény) emlékez-
tette a hallgatókat a dudazene
hangján múltunkra.

E rendezvény méltó ünnep-
lése volt Ipoly folyónknak, a
folyó mentén élőknek és élt
elődeinknek. A természet és a
hazai föld szeretete és tisztele-
te sugárzott minden előadás-
ból.

SIMON JÓZSEF
(FOTÓK:VARGA IMRE

BMBK-TAG)
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Augusztus 25-én, szomba-
ton került megrendezésre
Szobon, a gazdasági vasút
telephelyén a kisvasutas
nap. A rendezvénynek kü-
lönleges jelleget adott, hogy
a Börzsöny Kisvasút az idén
ünnepli fennállásának ötö-
dik, a Szob-Márianosztra

vasútvonal kiépítésének
századik, míg a Holdfény
Expressz járat az üzemelé-
sének tízedik évfordulóját.

A vasutasnapon reggel

kilenc órától került sor a
vendégek fogadására, majd
fél tizenegykor következett
a megnyitó ünnepség, ame-
lyen beszédet mondtak
Remitzky Zoltán, Szob város
polgármestere, Berki Zoltán
és Lakatos József, a Nagy-
börzsöny-Szob Erdei Kis-
vasút Közalapítvány kurató-
riumi tagjai, Paulik János,
a Börzsöny Kisvasút igaz-
gatója, valamint a MÁV ve-
zérigazgatóság képviselője.

Tizenegy órától a Danubius
Táncegyüttes műsora, majd
a Nagymarosi Hastánccso-
port bemutatója szórakoz-
tatta a közönséget. A dél-

előtti műsorsorozat zárása-
ként hallgathatták meg a
résztvevők "Miki", a citerás
előadását.

Negyed egy előtt öt perc-

cel indult az ünnepi vonat
Márianosztrára, majd hely-
reállt a menetrend szerinti
közlekedés.

A nap folyamán az érdek-
lődők járműbemutatót és vas-
úttörténeti kiállítást tekint-
hettek meg, illetve a telephe-
lyen hajtányozásban is próbá-
ra tehették képességeiket.
Akik megéheztek, bogrács-
gulyással csillapíthatták éh-
ségüket. Este a Holdfény
Expressz Márianosztráról

(Kis)Vasutasnap

történő visszaérkezése után a
Safari Band együttes zenéje
mellett zárult a vasutasnap.

A rendezvény önzetlen és

pótolhatatlan támogatásá-
ért köszönetet szeretnénk
mondani Szob város és Má-
ria-nosztra község önkor-
mányzatainak, a VAMAV

Vasúti Berendezések Kft-
nek (Gyöngyös), a Vasutas
Települések Szövetségének,
a Nagymarosi CBA-nak és

Karitasznak, Orbán József
vállalkozónak, az ÉVA Ba-
ker Kft-nek, a Börzsöny Mú-
zeum Baráti Körének, Ba-

ross Gábor szakcsoportnak,
a HOFI fatelepnek és a
Márianosztrai Fegyház és
Börtönnek.

Paulik János



2012. július 24-30. közötti
hétre a szobi és letkési egy-
házközségek hittantábort
szerveztek Nógrádra. Nógrád
festői szépségű község a Bör-
zsöny és a Cserhát találkozá-
sánál. Szállásunk a plébánia
közösségi házában volt. A tá-
bor ez évi mottója: szeretet
és a család.

A gondos szervezésnek, a
szülőknek, valamint váro-
sunk és a környező települé-
sek vállalkozóinak köszönhe-
tően, alacsony hozzájárulás
mellett  43 gyermeknek nyílt
lehetősége  részt venni    a
táborozáson,  10 felnőtt kísé-
rő felügyelete mellett.  A tá-
bor során változatos kulturá-
lis, sport és lelki programok-
ban volt része kicsinek és
nagynak egyaránt.  Balassa-
gyarmaton megtekintettük a
Palóc múzeumot és a Palóc
házat, élveztük a strand hű-
sítő hullámait. Meglátogattuk
Nőtincsen a Sehol-sziget Él-
ményparkot, megmásztuk a
Börzsöny legmagasabb csú-
csát, a Csóványost. Nógrádon
megtekintettük a tájházat és
a várat. Hitoktatóink megis-
mertették a gyermekeket a
"Szeretet himnuszával", a"
Hegyi beszéddel", illetve
olyan bibliai tanításokkal,
melyek a szülő-gyermek, va-
lamint az Isten-Jézus-ember
szeretet kapcsolatával foglal-
koznak.

 A kézműves napon fát fa-

ragtunk, nemezeltünk, üveget
festettünk, gyöngyöt fűztünk
és bőröztünk.  Gyermekeink
akadályverseny során adtak
számot a táborban elsajátított
tudásukról. Újdonság volt,
hogy az Apor Vilmos Katoli-
kus Főiskola két katekéta
szakos hallgatója nálunk töl-
tötte gyakorlatát. Ők is szí-
nes élményekkel és sok ta-
pasztalattal gazdagodtak,
gazdagítottak.  Annak ellené-
re, hogy az időjárás nem ké-
nyeztetett el, egy értékes és
vidám hetet tölthettünk
együtt, új barátságok szület-
tek, régiek erősödtek meg.
Még egyszer, ezúton is kö-
szönjük adományozóink ön-
zetlen segítségét, bízva ab-
ban, hogy  Isten áldásával to-
vábbra is támogatnak minket
céljaink elérésében. Hisszük,
hogy a gyermekek a tábor lel-
ki útravalójával felvértezve
sikeresen veszik az elkövet-
kező tanév akadályait, és jö-
vőre ismét találkozunk sze-
retetben, barátságban.

(Akiknek köszönetünk és
hálánk: Orbán József  Zöld-
ségbolt, Éva-Baker Sütöde,
Gondviselés Patika, Alsó-
szobi Vegyesbolt, Z & H Ha-
tár ABC, COOP Bolt
Zebegény, Oszi Bolt Nagy-
börzsöny, Rózsafüzér Társa-
ság Szob, és végezetül de nem
utolsó sorban Dr. Beer Mik-
lós megyéspüspök.)

Hitoktatók

Danubius Táncegyüttes 25
éves jubileumának alkalmá-
ból megrendezett ünnepség-
sorozat látogatói bizonyára
észrevették, hogy új köntös-
be öltözött a művelődési ház
színpada. Ez az újonnan vá-
sárolt függönyöknek köszön-
hető, amelyeket Kuti Andrea
álmodott meg, hogy  jubile-
umhoz illő hátteret biztosít-
son a táncosok előadásához.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak,
akik munkájukkal, segítsé-
gükkel hozzájárultak a szín-
pad ilyenfajta átalakulásához.

Elsőként köszönet illeti
Kunya Sándort, aki Vácról
Szobra szállította a 3 vég
(pontosan 150 méternyi) fe-

Táborozni voltunk
kete anyagot. Az óriási anyag
kiszabásában a néptáncos lá-
nyok mellett segítségünkre
volt Mártonné Kata,
Kipilláné Marika és Golánné
Anita. A több mint 120 mé-
ternyi agyag megvarrása, be-
szegése pedig a Szobi Folt-
varró Kör vezetőjének:
Gyárfásné Valikának és egy
tagjának: Véberné Rózsiká-
nak a keze munkáját dicséri.

Köszönjük, hogy a szorgos
munka és a példás összefo-
gás eredményeképpen a szín-
pad elegánsabbá, ünnepélye-
sebbé válhatott, méltó szín-
padképet biztosítva a csodá-
latos jubileumi ünnepségso-
rozathoz.

Ságiné Sz. Edit

Lakossági fórum Szobon
Augusztus 25-én a szobiaknak, és a környékbeli érdek-
lődőknek tartott lakossági fórumot a Munkáspárt. A nagy
hőség nem zavarta meg a rendezvényt. A résztvevők tet-
széssel fogadták a vendéglátók tartalmas műsorát, majd
Thürmer Gyula a Munkáspárt elnöke röviden ismertet-
te a szobi kistérségben szerzett tapasztalatait, kiemelve
a Munkáspárt új programjából néhány aktuális gondo-
latot. Ezt követően lehetett kérdezni, gondolatokat cse-
rélni. Nyílt, őszinte eszmecserék, ünnepélyes, családi
hangulat. A Szózat hangjai csak megerősítették a jelen-
lévők együvé tartozását. Köszönjük az önkéntes segítők
munkáját!

Kalán Klára

Új köntösbe öltözött a
művelődési ház  színpada
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Sok szülő nem is tudja:
az iskolásoknak van
balesetbiztosításuk

Minden magyar iskolásnak van
balesetbiztosítása, amit az állam
fizet. Ennek ellenére gyakran
előfordul, hogy az intézmények
nem tájékoztatják a szülőket, és
egyéb biztosítók ajánlatait kí-
nálják - hívják fel a figyelmet
az országban tapasztalható ano-
máliákra a szakemberek.

A Magyarországi Szülők Or-
szágos Egyesületének elnöke
szerint a többség nem tud a
meglévő biztosításról, amit sze-
rinte a biztosítók igyekeznek is
kihasználni. Az is köt biztosí-
tást, aki nem akar, mert nem
tudja, hogy van neki – magya-
rázta a Duna TV Híradójának
Keszei Sándor. Az intézmények
vezetői tudnak az állami bizto-
sításról, sok helyen erre fel is
hívják a szülők figyelmét, de
van olyan iskola, ahol mégis be-
vonják a tanárokat a plusz biz-
tosítások közvetítésébe.

Az alanyi jogon járó bizto-
sítást az idei év végéig az
Allianz biztosítótól rendeli meg

az állam. A Híradó kérdésére a
társaság elismerte, hogy a köz-
ponti biztosításon felül – a töb-
bi társasághoz hasonlóan – ők
is ajánlanak kiegészítő csoma-
gokat, amelyekben az alapbiz-
tosításhoz képest többletszol-
gáltatás van.

A Generali biztosító úgy tá-
jékoztatott, hogy nem fizetnek
jutalékot sem az iskoláknak,
sem a pedagógusoknak. Szerin-
tük az állami biztosítás csak egy
kiegészítő biztosítással nyújt
teljeskörű védelmet.

A közoktatásért felelős he-
lyettes államtitkár úgy látja: csak
az iskolán kívül lenne szabad a
biztosításokat reklámozni. Több
olyan iskola van, amelyik meg-
próbál távolságot tartani, de
beengedi a biztosítók ügynökeit
az intézménybe, holott ez nem
dolga egy iskolának – mondta
Gloviczki Zoltán. Ma Magyaror-
szágon több mint másfél millió
gyereknek van állami balesetbiz-
tosítása (hirado.hu)



A történelemhamisításról két
írás jelent meg eddig, de csak
az egyikre válaszoltam érintő-
legesen, mivel nem akartam vi-
tát provokálni. Viszont elolvas-
ván ismételten a "hamisításo-
kat", János evangélistaírásából
kölcsönözve (János 8:32) a cí-
met, megpróbálom rögzíteni a
szakirodalom igazságait.

Nem értem miért egyházel-
lenes, ha valaki azt írta, hogy
Kapisztrán Szent János
(Giovanni da Capistrana) ink-
vizítor volt. Méghozzá "gyil-
koló"! Ferences barát volt,
obszerváns, aki hitében mé-
lyen elkötelezve hirdette Jézus
tanításait. 1426-ban V. Márton
(Oddone Calonna) pápa ink-
vizítorként (inkvizíciós tör-
vényszék bírája) küldi a
"fraticellák" (testvérkék) meg-
fékezésére. Ezek az emberek
Assisi Ferenc tanításai szerint
éltek, hasonlóan az obszerváns
ferencesekhez. De! "Eretne-
keknek" minősültek, mivel
nem ismertek el semmiféle
egyházi szervezetet.

Da Capistrano elment,
győzködött eredmény nélkül.
Bizony, tucatnyi falut eltörölt
a föld színéről, a vezetőket pe-
dig máglyán megégetteti a kor
törvényei szerint az eretnekség
halálbüntetést érdemelt. Az
inkvizíció "csak" az eretnek-
séget állapította meg. Ettől
még senki sem kérdőjelezheti
meg a nándorfehérvári dicső-
séges szerepét, az inkvizítor-
ság intézménye pedig történel-
mi tény, felesleges tagadni.

Kövér Lászlónak - az or-
szággyűlés elnökének - meg-
hívását nem azért vonta vissza
Izrael állam, mert a keresz-
ténynormákat betartotta. Az
elődök tisztelete nem kizáró-
lag a "keresztény magyar em-
berek" sajátja. Az iszlám, a
zsidó vallás, de a természeti
népek is betartják.

Raoul Wallenberg svéd kö-
vetségi titkár 1944. júliusában
jött Budapestre. 1944. május-
június hónapban a magyar zsi-
dók többségét (vidékieket) a
gettókból az auschwitzi halál-
táborba vitték (476 ezer em-
bert) - Horthy Miklós tudtával.

Július elején a szövetségesek
tudtára adták a kormányzónak,
hogy a háború után bíróság elé
fogják állítani, ha nem állítja
le a halálvonatokat. Júliusban
így a pesti gettó megmenekül-
hetett, Horthy Miklós leállítja
a szállításokat. 1944. október
16-án Szálasi Ferencnek átad-
ja a hatalmat, Magyarország
első embere kormányzó he-
lyett Nemzetvezető lesz. Wal-
lenberg szerepe most még na-
gyobb lesz, titokban végzi
munkáját magyar segítőkkel.
"Az akkori államfő beleegye-
zésével", idézem a cikket.
Szálasi zsidómentő? (Horthy
Miklós már régen Németor-
szágban van!)

Visszatérve Nyírő József
szerepére, el kell mondani,
hogy nyilas képviselő volt, ki-
tartott szálasi mellett az utol-
só percig. Tudott, és nem tett
semmit a zsidóüldözések el-
len. Ő is megszavazta Bajcsy-
Zsilinszky Endre képviselői
mandátumának visszavonását,
hozzájárult kivégzéséhez
(1944. december 24., Sopron-
kőhida). A fentiek miatt ma-
radt el, vonták vissza a meg-
hívást. Tehát röviden: a ke-
resztényi erkölcsi elvek meg-
tagadásához semmi kapcsola-
ta nincs az izraeli emlékün-
nepségnek.

Befejezésül, számomra ér-
telmezhetetlen a következő
mondat: "az emberi szenvedé-
sek nem részekben, hanem
összességében köteleznek min-
ket megemlékezésre. Katyn, a
Gulágok, a koncentrációs tá-
borok..." Nem kell összemos-
ni a holokauszt áldozatait
összemosni a kommunista ter-
ror áldozataival! A fasizmus
bűneit nem enyhíti a kommu-
nizmus bűnei, az almát nem
lehet összekeverni a szőlővel,
a karácsonyt a húsvéttal. Em-
lékezzünk csak részekben az
emberi borzalmakra! Hogy
soha többé ne ismétlődhesse-
nek meg.

FERENCZY EMIL

Az Önök írták rovatban megjelent
cikkek nem feltétlenül a szerkesz-
tőség véleményét tükrözik.

Szeretek magyar lenni. Keve-
seknek adatik meg, hogy ez-
zel a felismeréssel szülesse-
nek, illetve fiatalon értsék az
érzést. Én sem vagyok ilyen
szerencsés. Bár fiatalon sem
gondoltam soha, hogy az a
bizonyos "kerítés", amit
annyian keresünk, az a kerí-
tés  külföldön kolbászból van.
Mint ahogy azt sem, hogy bár-
mely másik nemzet a miénk-
nél többet érne. Mégis el kel-
lett teljen jó pár év a fejem
felett, mire megfogalmazódott
bennem a büszkeség is.

Minden elolvasott könyv,
vers, eltáncolt tánc, elénekelt
dal, egy festmény, egy szín-
darab, film, egy zenemű,
minden újabb ismeretség és
találkozások ezt erősítette.
Miközben ez formálódott, el-
érkezett az idei augusztus,
amikor velem együtt többek-
ben kigyúlhatott a "láng".
Hiszen közel három hét lefo-
lyása alatt nyolc alkalommal
hangzott fel a himnuszunk
Londonban. Érdekes, hogy
"onnan kintről" hallgatva a
jól ismert strófákat, egyszer-
re megértettem miről szól
igazán. London ugyan
messze van, de esküszöm
ilyen hangosnak még nem
hallottam, minden szava ért-
hető volt. Biztos vagyok ben-
ne, hogy azokban a pillana-
tokban nem egyedül álltam a

képernyő előtt, szipogva,
rongyos zsebkendőt szoron-
gatva, krokodilkönnyekkel,
csupán azért, mert köszönöm,
hogy magyar lehetek.

Köszönöm olimpikonja-
inknak, akik nők, férfiak,
egyéniben, párosban, cso-
portban, pontszerzőként vagy
éremgyűjtőként, aranyosan,
ezüstösen, bronzosan csillog-
va, teljesítményükkel kicsi
országunkat ilyen magasra
emelték.

 Ha valóban úgy volt,
ahogy egyik "aranyosunk"
mondta: 15 millió magyart
vitt a hátán, akkor abból egy
én is voltam, köszönöm,  éle-
tem egyik legszebb utazása
volt!

 Kérem szépen írásomat
senki értse félre, nem készült
"magyarkodás" céljából, nem
szándékozom semmi politi-
kai nézetet támogatni sem és
támadni sem, éppen elég saj-
nálatos, hogy mások ezt meg-
tették, velük szemben ben-
nem az ilyenfajta "tudat"
még nem elég erős. Egysze-
rű tisztelgés ez részemről
"korunk hősei" előtt, akik
hozzá járultak ahhoz, hogy
Magyarország az legyen ami:
gyöngyszem a Kárpátokban,
Európában.

 Becsüljük meg Őket, be-
csüljük meg magunkat.

GOLÁNNÉ BEKE ANITA

Kedves Szobi Lakosok!
Virágozzuk fel, tegyük

szebbé a Duna-partunkat!
Gyűjtsünk virághagymákat,
gumós és tőosztásos évelő nö-
vényeket, és díszítsük velük
városkánkat.

Kérünk mindenkit, aki sze-
retne segíteni e nemes cél meg-
valósításában, és van felesleges
szaporulata virághagymából
(tulipán, jácint, krókusz stb.),
évelő virág, bokor tövekből,
vagy olyan növényekből, me-
lyet ősszel kell elültetni. Szük-
ség van még természetesen se-
gítő kezekre a gyengébb női
nemből és természetesen sok-

sok erős fér-
fikézre is.
Pozitív ér-
deklődés ese-
tén egy meg-
beszélés so-
rán mindenki
elmondhatja
ötletét, javas-
latát!

A virág-
hagymákat az polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálatán lehet le-
adni, kiültetésükre várhatóan ok-
tóber hónapban fog sor kerülni.

Segítségüket előre is kö-
szönjük!

 FIDEL HAJNALKA

Londonban, hej...

Virágozzunk ki!

"Az igazság
szabaddá tesz…"
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Szent István király fiához inté-
zett Intelmeinek második feje-
zete az Egyházról és az egyhá-
zi rend fenntartásáról szól. Ist-
ván olyan világosan beszél,
hogy azt manapság szinte ké-
nyelmetlen leírni: "A királyi
palotában a hit után a követke-
ző hely az Egyházat illeti..."
Első helyen áll tehát nála a hit,
a saját meggyőződés valódisá-
gának ápolása, s ezt követi az
ehhez szükséges szervezet
becsben tartása, működési fel-
tételeinek biztosítása. Annak
tudatában, hogy a birodalomban
akkoriban a kereszténység hite
és egyházszervezete még  vi-
szonylag fiatal volt, Szent Ist-
ván gondosabb ápolást látott
szükségesnek, hogy úgymond
az a jó, amit Isten a keresztény-
ség által Magyarországnak jut-
tatott, nehogy megromoljék
vagy megsemmisüljön.

Bizonnyal szép számmal
vannak olyanok, akik Szent Ist-
ván királyunk e fenti gondola-
tával vitába szállnak. Én magam
sem azért idéztem őket, mert azt
szeretném mondani, hogy szé-
gyelljék magukat azok, akik
nem szeretik eléggé az Egyhá-
zat, de még csak nem is azért,
hogy a világi hatóságok felé
üzenetet küldjek: jobban kelle-
ne támogatni az Egyház szerve-
zetét és missziós munkáját. Más
miatt idéztem. Van itt néhány
dolog, ami megfontolandó.

Szent István nem akart világ-

nézetileg semleges bölcs uralko-
dó képében tetszelegni. Nyíltan
kimondta, hogy van egy hit, egy
vallás, ami számára a legfonto-
sabb személyes ügy, és ennek
fenntartó szervezetét, az Egyhá-
zat támogatni kell, mivel az hasz-
nos az ország lakói számára is.
Nyíltan kimondja azt, amit gon-
dol, és aszerint cselekszik. Dehát
nem ugyanezt teszi minden hata-
lom, mégha sokszor leplezni is
igyekszik indítékait és részrehaj-
lását?  Melyik vezető támogatna
a meggyőződésével szögesen el-
lentétes dolgokat, szervezeteket,
pusztán csak azért, hogy ettől szí-
nesebb legyen a világ? Milyenné
válik az az ember, az a társada-
lom, amelynek minden és annak
az ellenkezője is ugyanannyit ér?
Lehet-e komolyan hinni a világ-
nézeti semlegesség ideológiájá-
ban?

A sajátomtól eltérő felfogá-
sokat tolerálni természetesen
fontos dolog. ugyanakkor attól,
hogy ezt teszem, még nem fo-
gok egyetérteni velük. Szerin-
tem a velem ellentétes nézeten
lévők az adott kérdésben való-
színűleg tévednek, és semmi
bajom sincs azzal, ha ők ugyan-
ezt gondolják rólam. Dehát mi
ebben a káros vagy európaiat-
lan? Miért ne lehetnénk meg
ezzel együtt jól egymással, mi-
ért ne működhetnénk együtt
egymással az élet megannyi te-
rületén?

Minden további nélkül meg-

értem, ha egy, az egyházzal nem
túlságosan szimpatizáló politikai
hatalom kormányzása idején a
saját szellemiségének megfele-
lő szervezeteket részesíti előny-
ben. Ha ezt nyíltan megvallva, a
törvényeket betartva, korrektül
teszi, ám tegye, miért is várnám
el ennek az ellenkezőjét? Csak
mondja ki nyíltan, hogy a dol-
gok így mennek, és ne takaróz-
zon álságos ideológiákkal és lát-
szat egyenlősdivel. Vállalja fel
azt az irányt, amit képvisel, és
ha ez tetszik az embereknek,
majd újból megválasztják, ellen-
kező esetben pedig utilaput köt-
nek a talpára.

A másik fontos tanulság,
hogy Szent István király tudta,
hogy a személyes meggyőződé-
se és hite nem maradhat a szív
mélyén csupán, hanem meg kell
mutatkoznia tettekben és dön-
tésekben, láthatóvá kell válnia
a közösségi életben, Tudta,
hogy ha hitét és meggyőződé-
sét táplálni és mélyíteni akarja,
akkor arra áldozni kell: időt,
pénzt, energiát. "Akik ugyanis
hamisat hisznek, vagy a hitet jó
cselekedetekkel teljessé nem te-
szik, fel nem ékesítik, minthogy
a hit tettek híján meghal, sem
itt nem uralkodnak tisztesség-
gel, sem az örök uradalomban
vagy koronában nem lesz ré-
szük." (Intelmek 1.2)

Manapság az emberek gya-
korta mondják, hogy hisznek
ebben-abban, ugyanakkor nem

A szent király és az egyház
látszik, hogy ebből bármi is
következne számukra. A maguk
módján sokan hisznek Istenben,
hisznek a párkapcsolatuk, há-
zasságuk sikerében, abban,
hogy boldog családi életet fog-
nak élni, meg hogy megvalósít-
ván álmaikat teljes életet élhet-
nek majd, és még sok ilyesmi-
ben. Ám ezeket a hiteket ritkán
követik az ebből következő
döntések, áldozathozatalok, ki-
tartás, elköteleződés, és mind-
azon dolgok, amik hiányában a
kudarc bizony biztosra vehető.

Szent István nyíltszívű,
egyenes hitvallása, a felismert
értékek melletti kiállása hitem
szerint ma is ugyanolyan erővel
szólít meg minket: egyetlen éle-
tünket érdemes szilárd alapok-
ra helyezni, meggyőződésünket
konkrét döntésekkel és tettek-
kel megerősíteni és elmélyíte-
ni. Ami személyesen fontos ne-
künk, azt képviseljük a közös-
ségben is, függetlenül attól,
hogy vezetőként, vagy egysze-
rű tagként veszünk részt annak
életében. Időről időre érdemes
visszatekintenünk a megtett
útra, mert az kirajzolja, hogy jó
irányba halad-e életünk, és nem
szégyen, ha néha azon kapjuk
magunkat, hogy érdemes lenne
visszatérni egy-egy időközben
elfeledett idálunkhoz.

Szent István királyunk vi-
gyázza életünk napjait, hogy
egyéni küzdelmeink összeadód-
janak, és olyan jövő irányába
alakíthassuk országunk életét,
amelyben mindannyian öröm-
ben és békében élhetünk!

Dr. Káposztássy Béla

A sajtóban megjelent nyilatko-
zat szerint az állam nem köte-
lezi el magát hiten alapuló esz-
mények mellett. Az országala-
pító Szent István király felvet-
te a kereszténységet és ezen
életforma alapján építette fel
a magyar társadalmat. A ke-
reszténység terjesztéséhez Eu-
rópából szerzeteseket hívott be
az országba.

Elsőként bencés szerzete-
sek települtek be Pannonhal-
mára, majd később ferencesek
és más szerzetesek települtek
hazánkba. A szerzetesrendek
évszázadokon át eredménye-
sen végezték munkájukat, me-
lyet azonban a második világ-
háború óta elfelejtettünk érté-

Hogy is állunk hitünkkel, kereszténységünkkel?

kén elismerni. Ebben az idő-
ben éltük meg a vallásüldö-
zést, valamint a világ Terem-

tőjének tagadását. Hosszan le-
hetne felsorolni a hivatásos
Isten tagadók  neveit, akiknek
sokan, különböző okokból el-
hitték hazug érvelésüket. Igaz,
nagy segítséget kaptak az írott
és elektromos médiától. Saj-
nos elfelejtődött a régi köz-
mondás: "Higgy, de nézd meg
kinek".

Néhány tudós ember nyilat-
kozata segít eligazítani gondo-
latainkat keresztény életükkel
kapcsolatban. Kepler a dina-
mikus asztronómia alapítója:
"Köszönöm Neked Úr Isten, mi
Teremtőnk, hogy megengedted
nekem, hogy lássam szépségét
teremtési műveden." Augusz-
tin Louis matematikus: "Én

Keresztény vagyok, ami azt je-
lenti, én hiszek Krisztus Isten-
ségében ép úgy, mint Tychó de
Brahe, Copernicus, Newton,
Leibniz, Pascal.... mint a múlt
valamennyi nagy csillagásza
és matematikusa." Pierre le
Compte du Nony  biofizikus:
"Azok akik megpróbálták eltö-
rölni az  Isten eszmét szégyen-
letes és tudomány ellenes mun-
kát folytattak. A tudomány Is-
ten nélkül lerombolja a vilá-
got."

E néhány tudós, gondol-
kodó ember véleménye ráirá-
nyíthatja figyelmünket az Is-
ten szemlélet követendő út-
jára.

SIMON JÓZSEF
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Fekete István Általános Iskola
közelében áll 2011. augusztus
20-i felavatása óta Ziman La-
jos szobrászművész alkotása,
az Árpád fejedelem tiszteleté-
re készített emlékmű. Az osz-
lop 50x50x250 cm méretű,
Bolgár mészkőből (Vraca) ké-
szült.

Ha az ember rátekint egy
művészi alkotásra, szeme végig
méri azt, aztán nyomban kiala-
kul a véleménye. Vagy megtet-
szik neki, vagy nem.

Ezután vetődik fel a kérdés,
mit jelentenek a látható motívu-
mok. Jelen esetben nélkülözhe-
tetlen a szakirodalom ide vonat-
kozó ismerete.

Az oszlop tetején három-
szögekből álló dísz a Sumér
írásban (ékírásban) országot
jelent. A hold az anya Isten
szimbóluma, ami tartja a na-
pot, melyen áll az Isten jele, a
kettős kereszt. A kereszten áll
a mondabeli Turul madár, mint
az Isten és emberek között
közvetítő. A madár mintegy el-
rúgva magát, Istenhez indul-
va közvetíteni az üzenetet. A
Turul madár fején korona van,
amely Attila fejedelem paj-
zsán és zászlaján is szerepelt.
Az omega jelben Árpád feje-
delem halálának éve van meg-
jelölve.

Az emlékmű rendeltetése
Árpád  fejedelemre és elődeink-
re való emlékezés, akik ré-

Emlékmű az iskola mellett

szünkre a Kárpát-medencét,
mint hazát biztosították. Emlé-
kezzünk tisztelettel, éljünk eré-
nyeik szerint.

Az emlékművet köszönjük
alkotójának, aki városunk meg-
becsült polgára,  és akinek ezen

KÖSZÖNET
Ezúton szeretném megköszönni
a szobi Napsugár Tagóvoda dol-
gozói és gyermekei nevében azt
a munkát, amit Szob Város Ön-
kormányzatának fenntartásában
működő Központi Műhely dol-
gozói az óvodáért tettek.

Három csoportszoba parket-
tájának csiszolására, lakkozásá-
ra, a falak festésére került sor
az idei nyári leállás idején. Szá-
momra nagyon jóleső érzés
volt, hogy az óvónénik külön-
böző igényeinek megfelelően,
őket megkérdezve, és meghall-
gatva került sor a csoportszobák
színeinek kiválasztására.

A munka legelejétől, egé-
szen az utolsó pillanatig lelke-
sen segítettek, hurcolkodtak,
mosolyogva dolgoztak nálunk.
Hordták a bútorokat, glettelték,
festették a falakat, csiszolták,
lakkozták a parkettát. Hozzáte-
szem, mindezt pontosan, precí-
zen tartva a megbeszélt határ-
időket, ami a mai világban saj-
nos már nagyon ritka erény.

Nem győzünk elég hálásak
lenni, hogy 2012 szeptemberé-
től csodaszépen felújított terme-
inkben fogadhatjuk, a nyaralás-
ban feltöltődött óvodás lurkóin-
kat, akik minden bizonnyal sok-
kal vidámabban, lelkesebben
érkeznek majd reggelente, a szí-
nes falak közé, ahol felfrissült,
tiszta, szép környezet várja őket.
MÉG EGYSZER NAGYON KÖSZÖNÖM:

HÁMORINÉ SCHUBAUER MÓNIKA

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ

Már korábban is nagy sikere
volt, ezért most ismét  nyere-
ményakciót hirdet a DMRV Zrt
– tájékotatták lapunkat. A nye-
reményjátékban havonta 50 da-
rab 1.000 Ft értékű ajándékutal-
ványt sorsolnak ki. Az akcióban
azon felhasználók vehetnek
részt, akik mellékvízmérővel
rendelkeznek, vagy akiket szol-
gáltatási szerződés alapján
idényjellegű felhasználóként tar-
tanak nyilván, továbbá akik
2012. szeptember 1. és decem-
ber 31. között visszaküldik ki-
töltve és aláírva azt a szándék-
nyilatkozatot, amelyet interne-

ten is letölthetnek és kötelezett-
séget vállalnak arra, hogy ezt
követően a vízmérőállást hon-
lapukon (www.dmrvzrt hu)
vagy a telefonos ügyfélszolgá-
latuk 2. menüpontján keresztül,
és nem a papíralapú önleolvasó
lapon jelentik be.

Az akció nem vonatkozik a
locsolási mellékvízmérős fel-
használási helyekre – hívják fel
a figyelmet.

A vízmérőállás bejelentésre a
fentiekben választott módszerek
mellett is csak az önleolvasó la-
pokon szereplő időpontokban
van lehetőség. (A mellékvízmé-

Nyereményjátékot hirdet
ügyfeleinek a vízmű

rős felhasználóik az év elején
kapták kézhez a papíralapú önle-
olvasó lapokat, míg az idényfo-
gyasztók számára augusztus hó-
napban kerülnek postázásra). A
lemondó nyilatkozatot, annak ki-
töltését és aláírását követően pos-
tai úton (2600 Vác, Kodály Zol-
tán út 3.), illetve e-mailben
(ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu)
juttathatják el a társaság részére,
vagy szóbeli lemondó nyilatko-
zatot tehetnek a  27/511-511 és a
06-40/88-11-88 telefonszámok 4.
menüpontjában.

A sorsolások a cég munkavál-
lalóiból álló 3 fős bizottság je-

lenlétében történik, melyet egy
bizottság jegyzőkönyvez. Az
akciót szervező DMRV Zrt vál-
lalja, hogy megfizeti a nyere-
mény után fizetendő közterhe-
ket – írják.

A nyerteseket a DMRV Zrt a
felhasználói adatbázisában sze-
replő címeken (felhasználási
hely címén és levelezési címen),
postai úton, legkésőbb a sorso-
lást követő 10 munkanapon be-
lüli postai feladási dátummal ér-
tesíti, mellyel egyidőben a meg-
nyert ajándékutalványt is érték-
levélként postázza. A nyertesek
neve 2012. október 15. és 2013.
február 15. közötti időszakban
a cég internetes oldalán elérhe-
tő lesz.

“Az akció részletes szabályo-
zása megtalálható társaságunk
honlapján (www.dmrvzrt.hu),
valamint az ügyfélszolgálati iro-
dákban” – írják befejezésül.

kívül több alkotása is található
településünkön.

(Ducz László: A közöttünk
élő turulmadár című könyve
ajánlott a sok vitát kiváltott Tu-
rul madár témában.)

SIMON JÓZSEF
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Bizonyára önökkel is előfordult
már, hogy panaszaikat nagyszü-
leik, idősebb rokonaik leoltot-
ták azzal, hogy: "Mindegy az
fiam, csak egészség legyen!”
Mert ez tényleg így van, min-
den más pótolható, de ha az
egészség elveszik, az bizony
már nem vagy csak részben
hozható helyre. Érdemes odafi-
gyelni rá, megőrizni, amíg csak
lehet és folyamatos kontroll
alatt tartani, szakemberek által
is. Mi, szobiak és a környékün-
kön élők előnyös helyzetben
vagyunk, hiszen szakorvosi ren-
delőintézetünk van! Ennek je-
lentősége nem csekély, érdemes
elgondolkodni azon: az elmúlt
években mennyi időt, pénzt,
kellemetlenséget takarítottunk
meg azzal, hogy voltaképp "a
sült galamb a szánkba repült",
helyben el lehet intézni minden
ebbéli dolgunkat. Nos, ez a
"galamb" sajnos a fenntartójá-
nak igen költséges, ezért az el-
múlt hónapokban már oly nagy-
szerűen bizonyított összefogás-
ra van szükség ismét! Most az
egészségünkért, a rendelőinté-
zetért!

Egészségmegőrző Napot
szervezünk a József Attila Mű-
velődési Házban, melynek ke-
retén belül lehetőséget kínálunk
egyben a sportolásra és a jóté-
konykodásra is. Két lehetőség,
két családi program: a TEKERJ
AZ SZTK-ért és GYALOGOLJ
AZ SZTK-ért, ahol újra szóra-
kozva segíthetünk. A TEKERJ
AZ SZTK-ért egy mintegy 8
km-es kerékpártúra Szob-
Zebegény-Szob vonalon. A
GYALOGOLJ AZ SZTK- ért
pedig egy mintegy 4-5 km-es
gyalogtúra az Ipolyrét környé-
kén. Mindkettő nevezési díja a
rendelőintézetet támogatja. A
nap folyamán ezoterikus és
egészséges életmóddal  kapcso-
latos előadások és tanácsadás,
zumba és jógabemutató, egész-
séges ételek helyi termelőktől.

  Szeptember lesz, reméljük
szép idő, fogjuk kézen gyerme-
keinket, unokáinkat, hívjuk el
ismerőseinket, töltsünk együtt
egy szép őszi napot a szabad-
ban és fogjunk össze újra!

  A részletes programot ke-
ressék plakátokon, közösségi
fórumokon!

A József Attila Mûvelõdési
Ház szeptemberi programjai:
Szeptember 8.: 9.00-13.00 óra gyermekruhabörze
Szeptember 14.: 9.00-11.00 óra Filléres vásár;
Szeptember 14.: 17.00 óra autóvezetői tanfolyam
indul (megbeszélés)
Szeptember 15.: 17.00 órától  "Thália Napja" Szín-
házi nap Szobon, a "Zebegényi Kabócák", a szobi
Fekete István Általános Iskola "Álarc" Színjátszó
Csoport, illetve a kismarosi "Ámulat Társulat" mu-
tatkozik be egy-egy darabbal.
Szeptember 17.: 9.00-12.00 óra "Megéri!" vásár
Szeptember 21.:   9.00-11.30 óra vegyes árusítás
Szeptember 22.: 11.00 órától egészségnap - "Gya-
logolj vagy biciklizz a szobi Szakorvosi Rendelőin-
tézetért!"; Ezoterikus előadások és más programok
Szepetember 26.: 9.00-11.00 óra vegyes árusítás

Képviselői fogadóóra
Gyurcsok Zoltán képviselő értesíti a város la-
kosságát, hogy képviselői fogadóórái szeptem-
ber, október hónapban az alábbiak szerint ala-
kulnak: szeptember 13. és 27., valamint októ-
ber 11. és 25. A fogadóórák 17 órától 19 óráig
tartanak a polgármesteri hivatal emeleti ta-
nácskozó termében.

GYURCSOK ZOLTÁN

Egészségmegőrző nap
Szeptember 22., Szob, József Attila Művelődési Ház

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
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Felhasználói Tájékoztató!
Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012. augusz-
tus 1-je után a DMRV Zrt. (VÍZMŰ) Call-Center telefo-
nos ügyfélszolgálatának munkarendje megváltozik.

Telefonos ügyfélszolgálat (Call-Center) elérhetősége:

06-27/511-511
06-40/88-11-88

Szolgáltatásunkkal (számlázással) kapcsolatos ügyintézés:
Hétfő:      8.00 - 20.00-ig
Kedd - Csütörtök:     8.30 - 15.00-ig
Péntek:                      8.30 - 13.30-ig
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi törvény módosításának megfelelően az ügyfél-
szolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli
panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a felhasználó kö-
zötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük. A
hangfelvételt egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig meg-
őrizzük, és a felhasználó részére, kérésére díjmentesen ren-
delkezésre kell bocsátani. Az egyedi azonosítószámról a
felhasználót az ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott te-
lefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak
nincs lehetősége.

Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyintézéssel
kapcsolatosan kérjük, hívja a 27/ 511-511-es vagy a 06/
40- 88- 11- 88-as telefonszámot.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

DMRV Zrt.

mailto:holocsik@gmail.comNyomdai


Humorsarok
A hittan órán a becsületről tanulnak a gyerekek. A pap feltesz
nekik egy beugratós kérdést:
- Gyerekek, ha én eladom a házamat, autómat, mindenemet,
és a pénzt a templomnak adományozom, akkor ettől már a
Mennybe jutok?
- Neeem! - felelik a gyerekek.
- És ha minden nap kitakarítom a templomot, és gondozom a
kertjét, akkor ez már elég ahhoz, hogy a Mennybe jussak?
- Neeem! - válaszolják ismét.
A pap büszkén néz a gyerekekre:
- Tehát, mondjátok meg nekem, mi kell ahhoz, hogy a Menny-
be jussak?
Egy kisfiú rávágja:
- Először is meg kell halnod!

A rendőr talál egy pingvint a városban. Kérdezi a főnőkét, mit
csináljon vele.
- Hát vidd el az állatkertbe!
Elmegy a rendőr. Délután találkozik a főnökével, de még min-
dig mellette a pingvin.
Kérdi a főnök:
- Mit csinálsz? Nem azt mondtam, hogy vidd el az állatkertbe?
- Ott már voltunk. Most moziba megyünk.
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